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Canon EOS training 
 
Beskrivelse: 
EOS training henvender sig primært til kunder, som hos Goecker har købt Canon EOS 1DX Mark II, 5DS, 5DS R, 
5D Mark IV, 7D Mark IIII eller 6D (kurset kan også købes separat). 
Vi vil gerne sikre os, at du får det fulde udbytte af dit nye Canon EOS DSLR kamera. 

På fire superkoncentrerede timer gennemgår vi samtlige centrale funktioner ved dit kamera, så du præcist ved 
hvilke parametre du kan skrue på, for at få den teknisk bedste billede kvalitet. 
  
Målsætning: 
• Du får overblik over og kan manøvrere i dit kameras indstillingsmuligheder, menuer og funktioner 
• Du er på vej til at kunne udnytte dit kameras funktioner fuldt ud 
  

Form: 

EOS training er et foredrag og præsentation, hvor vi overdrager information til dig, så du får optimal værdi af din 
investering.  
 
Niveau: 
3-10           
(1-10, hvor 1 er nybegynderen, 5 øvet og 10 er professionel) 

 
EOS training kurset, kræver let kendskab til kameraets manual. 
EOS training indgår ved køb af udvalgte Canon EOS kameraer hos Goecker. 
EOS training kan også købes separat. 
 
Blå bog – Per Buchmann: 

Per har været beskæftiget med fotografi i mere end 40 år. Hans kæmpe viden og glæden ved at formidle den, 
har skabt ham en stor fan-skare blandt mange fotografer over hele landet. Per er kendt for en enkel tilgang til 

fotografiet, fra optagelse over WorkFlow til output. Per arbejder fast i Goecker husene, med kunde support, 
produkttest, kursus afvikling og demo aktiviteter. 
 
Agenda: 
• Menuerne 

• Lysmålingssystemerne 
• Autofokussystemerne 
• Flashsystemet 
• EOS tilbehøret 
• Objektiv-mulighederne 
• Basale funktioner indenfor videooptagelse 
 

Udstyr: 
Du skal medbringe dit DSLR kamera og objektiv/objektiver. 

 
Kursus sted: 
Goecker, Hejrevej 37, København N 
Goecker, Sindalsvej 37, Risskov ved Århus 

  
Parkering: 
Fri parkering på Hejrevej og Sindalsvej. 
  
Offentlig transport: 
6 min. gang fra Nørrebro station i København. 
  

Forplejning: 
Kaffe, te, vand, frugt. 
  

Kursets varighed: 
1 dag fra 9.00-13.00 
  
Pris: Kr. 995 + moms 

 
Kursusleder: 
Per Buchmann 

 


